1 DE kRANT
mei VOOR ECHTE
BANEN
amsterdam

Jij komt toch ook
naar Amsterdam
voor een duidelijk
signaal op de
Dag van de Echte
banen? Doe mee
en meld je aan
op fnv.nl. Gratis
busvervoer door
het hele land.

12.00 uur
Start Mars van
Echte banen (Rai)
13.15 – 16.00 uur
Manifestatie en festival
in het Martin Luther
Kingpark met debat en
acties, informatiemarkt
en livemuziek van

SHIRMA ROUSE
PLAYING FOR
CHANGE BAND
LANGE FRANS 
Kijk voor het uitgebreide programma op pagina 3

Ton Heerts,
FNV-voorzitter
“We pakken de Dag van de
Arbeid terug. Want er is iets
fundamenteel oneerlijks aan
het ontstaan: grotere graaiers

Hasan kwam in
actie voor een
Echte baan
‘Als je iets wilt,
moet je ervoor
vechten’

en steeds meer pechvogels.
Werkgevers willen steeds
meer individuele afspraken
en flex. Niks solidariteit. Leve
de individuele vrijheid. De
werknemers zijn de klos met
steeds meer slechte contracten.

We willen op de Dag van
de Arbeid solidariteit weer
inhoud geven en ons samen
manifesteren.
Iedereen heeft recht op een
fatsoenlijk inkomen en een
Echte baan.”

Treinschoonmaker Hasan Tlili was uitzendkracht en voerde samen met zijn collega’s
actie voor een vaste baan. Hij vertelt wat
werkzekerheid en een fatsoenlijk inkomen
voor hem betekenen.
“Ik heb jarenlang een nul-urencontract
gehad met gebroken diensten. Soms
werd ik voor twee dagen opgeroepen,
maar kon ik al na een paar uur naar huis.
Of ik was onderweg naar huis en werd
opgeroepen om toch weer te komen
werken. Ook wist ik nooit hoeveel ik die
maand zou verdienen.”
“Na onze schoonmaakstaking in 2012 kreeg

ik een vaste baan. Ik ben nu veel meer ontspannen. Ik weet van tevoren wanneer ik
moet werken en wat ik ga verdienen. Ik kan
mijn gezin met vier kinderen onderhouden,
de huur en vaste lasten betalen. En een
vakantie van tevoren boeken.”
“Als je iets wilt, moet je ervoor vechten,
heb ik gemerkt. Samen met de vakbond
staan we sterk. De werkgever denkt alleen
aan euro’s, die zal het je niet uit zichzelf
geven, al werk je nog zo hard.”
> O
 ok Esther en Ed strijden voor een
Echte baan – ga naar pagina 2 + 3

Zij komen ook
in actie voor
een Echte baan

Marco, metselaar
“Ik ben begonnen met een vast
contract, maar werk nu al vijf
jaar via een uitzendbureau. Ik
verdien minder dan wat in de
bouw-cao is afgesproken, ik
moet mijn eigen gereedschap
meenemen en ik krijg geen
reiskostenvergoeding.”

kom naar
1 mei in
Amsterdam!

Astrid, horeca
‘De ene week werk ik 30 uur,
de andere week 6 uur. Daar
kan ik niet van leven. Over
twee weken moet ik naar de
kaakchirurg. Daar maak ik
me nu al zorgen over. Waar
moet ik het eigen risico van
betalen?’

Jij verdient
ook een
Echte baan
• O
 mdat jij keihard werkt en kwaliteit levert met steeds minder
collega’s, in de metaal, de zorg,
op kantoor, in het onderwijs, de
bouw en ga zo maar door. Jij
draagt bij aan de vooruitgang in
Nederland.
• O
 mdat jij keihard werkt om je
hoofd boven water te houden in
een baan waarin je geen enkele
zekerheid hebt. En waarvan je
niet weet of je volgende week
nog terug mag komen.
• O
 mdat je al tijden zoekt naar een
echte baan. Een baan waar je
goed van rond kunt komen, een
baan met respect en zekerheid.

Esther
Tuinstra
‘Weg met de
voor-joutien-anderencultuur’

“Met flexwerken is niks mis, als het
wordt ingezet voor piek en ziek”, zegt
Esther, uitzendkracht. Inmiddels werkt
echter bijna eenderde van álle werknemers op een tijdelijk contract. “Je hebt
op alle fronten nadeel ten opzichte van
vaste krachten: in pensioenopbouw en
salaris . Ook krijg je nauwelijks bijscholing of cursussen.
We hebben met een petitie 11.500 handtekeningen op gehaald. Met de nieuwe
Wet Aanpak Schijnconstructies steunt
minister Asscher dankzij druk van de
FNV de strijd tegen schijnconstructies en
foute flex. De arbeidsvoorwaarden van

Onzeker werk
is slecht voor
je gezondheid

Dat betekent dat ze geen enkele zekerheid
hebben hoeveel uur ze per week werken
en wat er aan het einde van de maand op
hun rekening staat. Terwijl ze wel altijd
beschikbaar moeten zijn. En dat doen
ze niet uit vrije wil. Uit onderzoek onder
ruim 4.000 werknemers blijkt dat 90 procent van de werknemers met een onzeker
contract een vaste baan wil. 86% van de
jongeren wil een vast contract en ook
senioren willen dat voor hun kinderen en
kleinkinderen. Want alleen dan kun je een
toekomst opbouwen. Bijvoorbeeld een
huis kopen, pensioen opbouwen, maar
ook af en toe op vakantie gaan en je gezin
onderhouden.”

Onzeker werk heeft grote invloed
op je sociale leven, gezondheid en
financiële zekerheid. Dat blijkt uit
een onderzoek van de FNV onder
4.200 mensen, waarvan ruim 1.000
met een onzeker contract.
41% met een onzeker contract geeft aan
niet genoeg te verdienen om goed van te
kunnen leven. Bij werknemers met een
vast contract is dat 19%. 30% van de oproepkrachten en 40% van de uitzendkrachten heeft moeite om een betaalbare huurwoning te vinden, tegenover 10% van de
werknemers met een vast contract. Bijna
de helft van de ondervraagde werknemers
met een onzeker contract moet buiten de
betaalde uren beschikbaar zijn voor werk.
Veel werknemers moeten vaak (of altijd)
werken in weekend, avond of nacht. Bijna
iedereen (90%) wil een vast contract. In
Nederland hebben ruim 6 miljoen werknemers via de cao zekerheden over pensioenopbouw, ziekteregeling, vrije dagen,
weekend en koopkracht. Steeds meer mensen hebben die zekerheden niet. Denk aan
de distributiemedewerker die iedere nacht
om 4 uur zijn bed uit moet, de horecamedewerkster die niet weet of zij volgende
maand nog wel werk heeft. Denk aan de
apothekersassistent die 40 uur beschikbaar
moet zijn en uiteindelijk maar 20 uur wordt
ingeroosterd. Maar ook zorgmedewerkers
en onderwijzers worden steeds meer in
onzeker werk gedwongen, waardoor de
kwaliteit van de publieke dienstverlening
afbrokkelt. Dat willen we anders!

een flexkracht horen niet minder te zijn
dan van een vaste kracht, vindt Esther:
“Je moet overal kunnen inspringen en
meteen kunnen meedraaien.
Ook loop je als uitzendkracht meer risico
om tussendoor werkloos te raken. Daar
moet wat tegenover staan. Door de
ruime arbeidsmarkt krijgt geen uitzendkracht het in zijn eentje voor elkaar om
betere arbeidsvoorwaarden te krijgen.
Daarom is het ook voor uitzendkrachten
belangrijk om naar 1 mei te komen. Doe
mee voor een luid en duidelijk signaal
dat het anders moet in Nederland. Weg
met de voor-jou-tien-anderen cultuur.”

Gijs van Dijk,
FNV-bestuurder
en campagneleider
‘Werkgevers
moeten
stoppen
mensen als
kostenpost
te zien’

Waarom actievoeren op 1 mei?
“We hebben een duidelijke boodschap
voor werkgevers: geef mensen een Echte
baan. Echte banen zijn dé oplossing voor
de problemen op de arbeidsmarkt: in de
metaal, de zorg, de thuiszorg, de kinderopvang, de industrie, de havens en noem
maar op. Een Echte baan geeft mensen
zekerheid, respect, een fatsoenlijk inkomen en de kans om kwaliteit te leveren.
Daarom hebben we 1 mei uitgeroepen tot
Dag van de Echte banen.”
Waarom Echte banen?
“Ongeveer 650.000 mensen hebben geen
baan en nog veel meer leven gedwongen
van flexcontract naar flexcontract.

Ed van
der Want
‘Ik trek
De stoute
schoenen
wel aan’

LANGE FRANS

Ed van der Want is een van de
bouwvakkers die zijn verhaal doet in
de documentaire Noodklok in de Bouw
gemaakt door Astrid van Unen en
Mehmet Ülger.

Martin Luther
KingPark
Het Martin Luther Kingpark past goed bij
de Dag voor de Echte banen op 1 mei.
Martin Luther King hield meer dan vijftig
jaar geleden zijn beroemde toespraak ‘I
have a dream’. Dat was na afloop van een
massademonstratie voor banen en vrijheid
die met steun van de Amerikaanse vakbeweging een groot succes werd. Zo’n grote
demonstratie was nog nooit vertoond. De
strijdbare, vastberaden en vrolijke sfeer
was meeslepend. Er kwamen mensen uit
alle delen van het land met verschillende
huidskleuren die allemaal opkwamen voor
gelijke rechten en vrijheid. Wij gaan met
onze mars, acties, sprekers, de markt en
muziek ook een luid en duidelijk signaal
voor Echte banen afgeven.

PLAYING FOR CHANGE BAND

Programma
Dag van de
Echte banen
11.30 - 12.00 	Aankomst bussen
Rai
12.00 - 13.15 M
 ars van Echte
banen; Van de Rai
naar het Martin
Luther Kingpark

Wat moet er veranderen?
“De kloof tussen arm en rijk in Nederland
wordt steeds groter en ondernemers schuiven risico’s af op werkers. Daarom gaan
wij de strijd aan. Voor een eerlijke verdeling van geld en werk. En Echte banen met
een fatsoenlijke cao als norm. Werkgevers
moeten stoppen om werknemers als kostenpost te zien door ze allerlei rommelcontracten te geven voor een inkomen waar
je niet van kunt rondkomen. Er moet een
einde komen aan de voor-jou-tien-anderen-mentaliteit. Dát gaan we op 1 mei, de
Dag van de Echte banen, aan de werkgevers én de politiek duidelijk maken. Dat
zorgt voor vooruitgang in Nederland!”
Waarom in Amsterdam?
“We vieren de Dag van de Echte banen
op 1 mei in onze hoofdstad Amsterdam.
Daar blijft het niet bij. Van Groningen tot
Limburg en in elke sector en bedrijf gaan
we de werkgevers duidelijk maken dat
het anders moet. Samen met jou!
Doe mee en meld je aan op fnv.nl.”

Ed werkt al bijna 30 jaar bij hetzelfde dakdekkersbedrijf. Het is zijn eerste baas en
hij heeft een vast contract. Opeens doet
hij niets meer goed. Hij is bang dat hij er
door zijn werkgever wordt uitgewerkt.
“Ik doe al 27 jaar mijn werk zoals het
hoort. Maar de laatste vier maanden,
moest het ineens allemaal een tandje
hoger. Steeds meer werk in minder tijd.”
De werkdruk is te hoog en Ed komt ziek
thuis te zitten. Dan hoort hij dat hij in
functie wordt teruggezet. “Dan voel je je
knap lullig weggezet. Terwijl ik me altijd
voor 200 procent heb ingezet.”
Veel bouwvakkers overkomt hetzelfde.

Ze raken hun baan kwijt en hun plaats
wordt ingenomen door een zzp’er. Of ze
‘mogen’ zelf terugkomen als zzp’er of
als uitzendkracht. Veel goedkoper, maar
zonder enige rechten en zekerheid. Ed
ziet het om zich heen gebeuren. “Al mijn
collega’s, stuk voor stuk goede jongens
en hele harde werkers, worden er uitgewerkt. Daarvoor in de plaats komen
zzp’ers. Die worden ook uitgeknepen.
Dat hebben ze in het begin nog niet in de
gaten, maar na een tijdje komen ze er wel
achter hoe het werkelijk zit. Ze worden
alleen maar ingehuurd om het werk zo
goedkoop mogelijk te maken. Zonder oog
voor de kwaliteit.”
Door de hoge werkdruk wordt het ook
steeds onveiliger op het dak. Ed heeft
er foto’s van gemaakt: “Kijk, geen hekwerken, geen ankers om je aan vast te
houden. En niemand die zijn mond open
durft te doen. Ik trek de stoute schoenen
wel aan, want dit moet een keer bekend
gemaakt worden.”

Even
voorstellen…
onze artiesten
Op onze Dag van de Echte banen is er
livemuziek in het Martin Luther Kingpark.
We stellen de artiesten even aan je voor.
Frans Frederiks (34) kennen we als Lange
Frans. Met maatje Baas B scoorde de
boomlange rapper grote hits (Zinloos, Het
Land Van…) en won hij talloze popprijzen.
De laatste jaren timmert hij in zijn eentje
aan de weg (Zing voor me, met Thé Lau)
en verschijnt hij in programma’s op radio
(SLAM!FM) en televisie (Bloed, Zweet en
Tranen, SBS6).

SHIRMA ROUSE

Shirma Rouse (35) is één van de beste
achtergrondzangeressen van Nederland.

Ze trad op met onder anderen Chaka Khan
en Anouk. De soulzangeres stapte solo vol
in de spotlights bij The Voice of Holland
(halve finale) en zong verschillende keren
in De Wereld Draait Door. Haar album
Shout It Out Loud ligt sinds november in
de winkels.
Straatartiesten uit de hele wereld spelen in
de Playing for Change Band. Blikvangers
zijn Grandpa Elliot (69, New Orleans) met
zijn onafscheidelijke mondharmonica en
onze eigen Amsterdamse Clarence Bekker.
Hij raakte aan lager wal na een korte
carrière begin jaren negentig als dance-act
CB Milton (It’s A Loving Thing), maar
krabbelde gelukkig weer op. Samen verspreiden zij in hun muziek een boodschap
van hoop, vrede, liefde en verandering.
Playing for change is wereldberoemd op
YouTube met meer dan 74 miljoen ‘hits’.

13.15 - 14.30 	Martin Luther
Kingpark 1 meimarkt, acties en
debat o.l.v. Sophie
Hilbrand
14.30 - 15.00 	Optreden Lange
Frans & Band
15.00 - 15.10 	FNV-voorzitter
Ton Heerts over
Echte banen
15.10 - 16.00 	Optreden Playing
for Change band
(o.a. Grandpa Elliot
en Clarence Bekker)
en Shirma Rouse
16.00 	Afsluiting en
vertrek bussen

Marianne, kinderopvang
“Ik zie het om me heen
gebeuren. Mensen vertrekken
door de voordeur, ze nemen
afscheid met een feestje en
na een tijdje komen ze via
de achterdeur weer naar
binnen, maar met een nulurencontract.”

Theo,
installatiebranche
‘Ik werk via een uitzendbureau.
Maar als ik aangeef waar ik
volgens de cao recht op heb,
dan zeggen ze: ‘U bent te duur.’
Dus het is slikken of stikken.’

Column
Waar komt
de Dag van
de Arbeid
vandaan?

Heb jij een
Echte baan?
Doe de test!
Wil jij weten of je Echte baan hebt?
Doe de test met de Gewoon Goed Werkmeter op gewoongoedwerkmeter.nl.
Het maakt niet uit waar en hoe je werkt,
of je nu uitzendkracht bent of vast in
dienst. Na afloop ontvang je een (gratis)
persoonlijke rapportage van jouw scores
met een advies op maat. Zo kun je
individueel maar ook samen met collega’s
aan de slag voor een Echte baan!

Het is 1886, John Doe werkt bij McCormick
in Chicago. Om zich heen hoort hij van de
vakbond, nieuw in die tijd. Hij besluit die
avond nog naar een vakbondsbijeenkomst
te gaan, waar August Spies spreekt. Spies
vertelt hoe arbeiders in de hele wereld
strijden voor een achturige werkdag, meer
loon en meer rechten. Joe raakt zo onder
de indruk dat hij zich samen met collega’s
aansluit. Er volgen werkonderbrekingen
en stakingen om hun doel te bereiken
voor de achturige werkdag. De directie
slaat terug. De fabriek wordt gesloten om
de productie met volledig nieuw personeel op te starten. Maar ondanks de grote
werkloosheid is slechts een enkeling
bereid het werk van de stakers over te
nemen. In heel Chicago ‘City of the Big
Shoulders’ breken stakingen uit. Op 1
mei volgt een grote vakbondsdemonstratie. De politie grijpt hard in. Het aantal
slachtoffers onder de arbeiders blijft voor

altijd onbekend, maar John Doe en veel
van zijn collega’s komen om. In 1888 roept
de Amerikaanse vakbondsfederatie AFL 1
mei uit als jaarlijkse actiedag. Sindsdien
is de Dag van de Arbeid een dag van herdenking, strijd en viering van de verwerving van vakbondsrechten in een groot
deel van de wereld. Van Parijs, Londen,
Kopenhagen en Brussel tot Chicago. En
nu in Amsterdam!

‘Strijd en viering van
vakbondsrechten in
de hele wereld’
Waarom actie op 1 mei? In Nederland
hebben miljoenen mensen een onzeker
bestaan. De postbode, thuiszorgmedewerker, productiemedewerker, bouw-

vakker, onderwijzer, de wetenschappelijk
medewerker: de kwaliteit van hun werk
staat onder druk en een groot deel heeft
géén Echte baan. Hoog tijd om een
halt te roepen aan de verloedering van
arbeidsrelaties. We laten ons niet langer
uitspelen door het winstbejag van
werkgevers! We demonstreren vóór een
eerlijke arbeidsmarkt waar iedereen de
rekeningen aan het einde van de maand
kan betalen. Hoe kunnen we dat beter
laten zien dan op 1 mei, de Dag van
de Arbeid? Kom ook naar Amsterdam
en zet samen met je collega’s, familie,
vrienden de eerste stap naar een eerlijke
arbeidsmarkt met Echte banen voor
iedereen. Maak samen met je collega’s
de Dag van de Arbeid tot de Dag van de
Echte banen!
Campaigner Eddy Stam
Namens het FNV 1 mei-campagneteam

Yorrick (21)
lid van Young
& United:
“We mogen stemmen, gekozen
worden, trouwen, autorijden en een
zorgverzekering voor honderd euro
per maand betalen. Officieel zijn we
volwassen, maar als werkende jongeren
worden we niet voor vol aangezien.
Wij hebben slechts recht op een deel
van het volwassen minimumloon voor
hetzelfde werk. En vaste contracten
worden steeds zeldzamer. Zo kun je
onmogelijk een bestaan opbouwen. Wij
willen meer banen waar je van kan leven,
meer vaste contracten en een volwassen
minimumloon vanaf 18 jaar!”

Wil je dit ook,
kom dan naar
1 mei in
Amsterdam!

Wat hebben we al bereikt?
Dankzij druk vanuit de FNV gelden vanaf
1 juli 2014 strengere regels voor nul-urencontracten en min-max-contracten. In
sectoren en bedrijven proberen we in
cao’s zoveel mogelijk werkzekerheid af te
spreken. De werkgevers hebben er met
het sociaal akkoord mee ingestemd om
mensen niet meer eindeloos op tijdelijke
contracten aan het werk te houden. Dat
betekent dat ze na maximaal drie tijdelijke contracten in twee jaar tijd mensen
een vast dienstverband zouden moeten
aanbieden. Dat moet de norm worden.

Wat willen we nog
meer bereiken?
> Gelijk loon voor gelijk werk
> Volwassen loon voor jongeren
vanaf 18 jaar en een vast
contract
> Stop werken zonder loon
> Iedereen een goed pensioen
> 1
 25 duizend (garantie)banen
voor arbeidsgehandicapten
> M
 eer collega’s, minder
werkdruk
> G
 emeenten: Zorg voor een
sociaal aanbestedingsbeleid

Yorrick is lid van Young & United,
een beweging van jongeren die hun
beroerde positie gaan veranderen.
Ze voeren actie voor een volwassen loon vanaf 18, meer vaste
contracten en echte banen waar
je van kunt leven. Sluit je ook aan
bij Young & United.
Facebook.com/YoungUnitedNL

Daar gaan we
Voor, doe mee!
fnv.nl/1mei
Steun de campagne
Koopkracht en Echte banen
Doe mee en word ook lid van
de FNV. Ga naar www.fnv.nl
#FNV1mei | #echtebanen |
#kkeeb
Facebook.com/
Koopkrachtenechtebanen

